
 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
_______ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
__________________________________________ 

   

Số:         /KL-SYT            Kon Tum, ngày     tháng 12 năm 2021 

  

KẾT LUẬN THANH TRA  

Trách nhiệm phòng, chống tham nhũng;  

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hoạt động thanh tra của  

Thủ trưởng đơn vị tại Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy 
__________ 

 

 

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh 

tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự thủ 

tục tiến hành một cuộc thanh tra;  

Thực hiện Quyết định số 788/QĐ-SYT ngày 29/9/2021 của Giám đốc Sở Y 

tế về việc thanh tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí và hoạt động thanh tra của Thủ trưởng đơn vị tại Trung tâm Y tế 

huyện Kon Rẫy; 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 01/BC-ĐTT ngày 29/11/2021 của Trưởng 

đoàn thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí và hoạt động thanh tra của Thủ trưởng đơn vị tại 

Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Kon Rẫy, 

Giám đốc Sở Y tế Kết luận như sau: 

A. KHÁI QUÁT CHUNG 

I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TTYT huyện Kon Rẫy 

1. Chức năng:  

TTYT huyện Kon Rẫy được đổi tên từ TTYT huyện Kon Plông tại Quyết 

định số 34/2002/QĐ-UB ngày 24/4/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum 

theo quy định tại Nghị định số 14/2002/NĐ-CP ngày 31/01/2002 của Chính phủ 

về việc chia huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum thành hai huyện Kon Plông và 

Kon Rẫy. 

Ngày 21/9/2018, TTYT huyện Kon Rẫy được tổ chức lại theo Quyết định 

số 466/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum. TTYT Kon Rẫy là đơn 

vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum, có tư cách pháp 

nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước và ngân 

hàng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, 

nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn 

về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, tuyến trung ương; chịu 

sự quản lý nhà nước của UBND huyện Kon Rẫy theo quy định của pháp luật. 
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TTYT huyện Kon Rẫy có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ 

thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; dân số - kế 

hoạch hóa gia đình và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 

37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTYT huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Mục II Phần 2 Thông tư 

số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa 

phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân công, phân cấp. 

II. Cơ cấu tổ chức, nhân lực của TTYT huyện Kon Rẫy 

1. Cơ cấu tổ chức: 

- Lãnh đạo TTYT huyện gồm: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. 

- Có 05 phòng chức năng: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ; Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Điều dưỡng; Phòng Dân số. 

- Có 09 khoa chuyên môn: Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS; khoa 

An toàn vệ sinh thực phẩm - Y tế công cộng và Dinh dưỡng; khoa Khám bệnh - 

Liên chuyên khoa (Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng); khoa Hồi sức cấp cứu; 

khoa Ngoại tổng hợp - Chăm sóc sức khỏe sinh sản; khoa Nội tổng hợp - Nhi - 

Truyền nhiễm; khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng; khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế; khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh. 

- Có 07 đơn vị y tế: Phòng khám Đa khoa khu vực Đăk Rve; Trạm Y tế xã: 

Đăk Pne, Tân Lập, Đăk Ruồng, Đăk Tờ Re, Đăk Tơ Lung, Đăk Kôi. 

2. Nhân lực: 

- Tính đến thời điểm tháng 12 năm 2020, đơn vị được giao 145 biên chế; số 

người làm việc là 133 viên chức và người lao động (trong đó có 120 người đã 

tuyển dụng và 13 người đang hợp đồng). 

- Trình độ chuyên môn: 20 bác sỹ (Thạc sỹ Bác sỹ: 01 người, Bác sỹ CKI: 

04 người, Bác sỹ: 15 người, Dược sỹ: 18 người, Y sỹ: 22 người, Kỹ thuật viên: 

06 người, Điều dưỡng: 29 người, Hộ sinh: 17 người và trình độ khác: 21 

người).  

III. Tình hình thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 

Trong năm 2020, đơn vị đã tham mưu và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu 

kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh những chỉ tiêu kế hoạch đã đạt được trong năm 

2020, đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: 

- Số mắc một số bệnh truyền nhiễm có tăng so với cùng kỳ năm trước và 

cao hơn so với chỉ tiêu giao (như tỷ lệ mắc sốt xuất huyết Dengue/100.000 dân 

chỉ tiêu giao < 120 %o kết quả thực hiện 250,8%o cao hơn chỉ tiêu giao 109%o) 
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- Tỷ lệ bệnh không lây nhiễm được quản lý, điều trị còn thấp; các hoạt 

động phòng, chống chưa tốt, chưa triển khai quyết liệt (như các chỉ tiêu về 

phòng chống ung thư chưa đạt). 

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đã giảm đáng kể nhưng tại một số vùng vẫn 

còn ở mức cao như xã Đăk Tờ Re, Tân Lập. 

- Công tác khám, chữa bệnh chưa đạt so với chỉ tiêu giao (tổng số lần KCB 

đạt 77%, công suất sử dụng giường bệnh đạt 80%); công tác khám, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền, phục hồi chức năng tại xã còn hạn chế. Tỷ lệ dân số được 

quản lý sức khỏe bằng hồ sơ điện tử mưới đạt 80%. 

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA 

I. Công tác chỉ đaọ, điều hành triển khai thưc̣ hiêṇ phòng chống tham 

nhũng; thưc̣ hành tiết kiêṃ, chống lãng phí tại đơn vị 

1. Công tác chỉ đaọ, điều hành: Đơn vị đã xây dựng Kế hoạch số 86/KH-

YTKR ngày 04/02/2020 về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng 

năm 2020; Kế hoạch số 597/KH-YTKR ngày 06/5/2020 về việc thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2020; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tại 

Báo cáo số 1608/BC-YTKR ngày 01/12/2020. 

2. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống 

tham nhũng: Đơn vị đã xây dựng Kế hoạch số 369/KH-YTKR ngày 27/3/2020 

về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 

2020. 

3. Công tác thanh tra của Thủ trưởng đơn vị: 

Đơn vị đã xây dựng Kế hoạch số 86/KH-YTKR ngày 04/02/2020 về triển 

khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Báo cáo công tác phòng, 

chống tham nhũng 6 tháng, năm 2020; Kế hoạch số 01/KH-TTrND ngày 

20/01/2020 về việc kiểm tra, giám sát năm 2020; bên cạnh đó, đơn vị đã xây 

dựng kế hoạch hàng quý để triển khai thực hiện. Có báo cáo kết quả giám sát 

(Báo cáo số 10/BC-TTrND ngày 16/12/2020 của Ban Thanh tra nhân dân). 

Xây dựng Kế hoạch số 444/KH-YTKR ngày 09/4/2020 về thực hiện 

chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức năm 2020; Báo cáo số 1731/BC-

YTKR ngày 25/12/2020 về thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với viên 

chức năm 2020. Trong năm 2020 đơn vị thực hiện chuyển đổi 02 vị trí làm công 

tác chuyên môn tại 02 bộ phận (nghiệp vụ kế toán và quản lý, giám sát, cung 

ứng các loại thuốc). 

4. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu naị, tố cáo, kiến nghi,̣ phản 

ánh: Đơn vị đã ban hành Nội quy tiếp công dân; Kế hoạch tiếp công dân và giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2020; Báo cáo tình 

hình tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo quý, 6 tháng, 9 

tháng và năm 2020. 

5. Tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí: Đơn vị đã xây dựng Kế hoạch số 01/KH-TTrND ngày 
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20/01/2020 của Ban Thanh tra nhân dân về việc kiểm tra, giám sát năm 2020; 

bên cạnh đó, đơn vị đã xây dựng kế hoạch hàng quý để triển khai thực hiện. Có 

báo cáo kết quả giám sát (Báo cáo số 10/BC-TTrND ngày 16/12/2020 của Ban 

Thanh tra nhân dân). 

6. Việc thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức Hôị nghi ̣viên chức: 

Kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại 

Quyết định số 29-QĐ/CBYT ngày 07/3/2018 của Chi bộ TTYT huyện Kon rẫy; 

ban hành Quy chế thưc̣ hiêṇ dân chủ trong hoạt động của TTYT huyện Kon rẫy 

tại Quyết điṇh số 46/QĐ-YTKR ngày 12/3/2018; xây dưṇg Kế hoac̣h số 16/KH-

YTKR ngày 07/01/2020 về việc thưc̣ hiêṇ quy chế dân chủ năm 2020; báo cáo 

kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020 theo Báo cáo số 1445/BC-YTKR 

ngày 16/10/2021. 

Tổ chức Hôị nghi ̣công chức, viên chức hàng năm theo quy điṇh taị Nghi ̣ 

điṇh số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt 

động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

7. Công tác báo cáo đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí: Đơn vị ban hành Kế hoạch số 597/KH-YTKR ngày 06/5/2020 về triển khai 

thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020; Báo cáo số 1609/BC-YTKR ngày 

01/12/2020 về kết quả triển khai thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020. 

II. Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham 

nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong triển khai thực hiện 

nhiệm vụ và thực hiện dự toán thu, chi 

1. Việc triển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng trong việc kê 

khai, công khai tài sản thu nhập: 

Đơn vị ban hành Quyết định số 26/QĐ-YTKR ngày 04/02/2021 của Giám 

đốc TTYT huyện Kon Rẫy về việc phê duyệt danh sách cán bộ, viên chức có 

nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2020. 

Có báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập 

năm 2020 tại văn bản số 499/BC-YTKR ngày 28/4/2021. Lưu hồ sơ kê khai tài 

sản, thu nhập tại phòng Tổ chức - Hành chính (bản kê khai tài sản, thu nhập của 

người có nghĩa vụ kê khai). 

2. Về xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ: 

Quy chế chi tiêu nội bộ được đơn vị xây dựng và ban hành tại Quyết định 

số 02/QĐ-YTKR ngày 07/11/2020 của Giám đốc TTYT huyện Kon Rẫy. Tuy 

nhiên, Quy chế chi tiêu nội bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau: 

- Việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ căn cứ vào Biên bản Hội nghị viên 

chức và người lao động là chưa đủ cơ sở pháp lý. Quy chế chi tiêu nội bộ ngoài 

các cơ sở pháp lý theo quy định, đơn vị phải căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị 

viên chức và người lao động. 

- Điểm J, khoản 1, Điều 7 về chi hỗ trợ cho người làm nhiệm vụ tiếp công 

dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, căn cứ pháp lý chưa đầy đủ. Cụ thể, đơn vị chỉ 
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căn cứ vào quy định tại Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân là chưa đủ cơ 

sở để thanh toán các nội dung chi theo quy định (Nghị định 64/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ không quy định mức chi); mức chi được quy định tại Nghị quyết số 

16/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Kon Tum về việc quy định 

mức chi cụ thể đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công 

dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Quy định tại điểm 5.11, khoản 5, Điều 7 Quy chế chi tiêu nội bộ về chi 

thanh toán xăng xe, đơn vị quy định tăng thêm 10% so với cự ly km được xác 

định tại Công văn số 1960/SGTVT-QLKCHT ngày 16/11/2015 của Sở Giao 

thông Vận tải về việc xác định cự ly vận chuyển đến trung tâm các huyện, xã 

trên địa bàn tỉnh là không có cơ sở. 

3. Việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng; thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và thực hiện dự 

toán thu, chi 

Do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tháng 10 và tháng 

11/2021 diễn biến phức tạp; do đó, trong quá trình kiểm tra, thành viên của 

Đoàn thanh tra không đi xác minh, kiểm tra tài sản công tại các trạm y tế xã. 

Không kiểm tra toàn bộ công tác mua sắm trang thiết bị, sửa chữa năm 2020. 

Thành viên chọn kiểm tra công tác nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng của 

một số gói thầu mua sắm tài sản là trang thiết bị y tế và kiểm tra Dự án cải tạo, 

sửa chữa Khu khám, điều trị ngoại trú và Khối kỹ thuật nghiệp vụ tại TTYT 

huyện (kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị). 

3.1. Chi hoạt động truyền thông ngày Dân số thế giới 11/7, ngày Dân số 

Việt Nam 26/12 và tháng Hành động về dân số; chi hỗ trợ câu lạc bộ người 

không sinh con thứ 3, câu lạc bộ đình sản:  

Tổng số kinh phí cấp cho tuyến xã 16.600.000 đồng, đơn vị mua nước suối 

hết 16.600.000 đồng (loại chai 1,5 lít) là chưa phù hợp với hoạt động truyền 

thông và thực tế sử dụng. Bên cạnh đó, đơn vị mua nước suối loại 1,5 lít/01chai 

nhưng theo danh sách ký nhận của các xã chỉ ghi số lượng, không ghi loại 1,5 

lít/01 chai. 

3.2. Chi thanh toán xăng xe đi công tác:  

Chi vượt số km được xác định tại Công văn số 1960/SGTVT-QLKCHT 

ngày 16/11/2015 của Sở Giao thông Vận tải về việc xác định cự ly vận chuyển 

đến trung tâm các huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền chi vượt là 3.948.000 

đồng (Giấy rút DTNSNN TC 131/14.CK ngày 06/5/2020; Giấy rút DTNSNN TC 

131/27.CK ngày 10/8/2020; Giấy rút DTNSNN TC 131/41.CK ngày 05/11/2020; 

Giấy rút DTNSNN TC 131/59.CK ngày 21/12/2020; Giấy rút DTNSNN TC 

131/105.CK ngày 13/01/2021). 

3.3. Chi thanh toán tiền tàu xe cho viên chức tham gia các lớp đào tạo:  
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Chứng từ số TC151/28.CK, thể hiện việc thanh toán tiền xe cho viên chức 

Y Vân tham dự lớp đào tạo vật lý trị liệu tại thành phố Hồ Chí Minh theo mức 

khoáng 590 km x 2 vòng x 500 đồng = 590.000 đồng là chưa phù hợp với điểm 

b, khoản 5.20, Điều 7 Quy chế chi tiêu nội bộ về chi đào tạo, bồi dưỡng công 

chức, viên chức ngắn hạn quy định chế độ đi lại được thanh toán lượt đi và về 

theo vé xe thực tế; điểm d, khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Kon Tum quy định mức chi đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum, quy định “Chi 

hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ, nghỉ 

tết): Hỗ trợ tiền vé đi, về theo giá dịch vụ vận tải ô tô chở khách thông thường”. 

3.4. Chi thanh toán tiền công tác phí cho viên chức đi công tác:  

Thanh toán tiền công tác phí cho viên chức đi và về trong ngày với mức 

200.000 đồng/người/ngày là chưa phù hợp với quy định tại điểm 5.10, khoản 5, 

Điều 7 Quy chế chi tiêu nội bộ quy định đi công tác trong tỉnh thanh toán đi và 

về trong ngày mức 80.000 đồng/người/ngày; đi 02 ngày trở lên thanh toán 

100.000 đồng/người/ngày; Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 

của HĐND tỉnh Kon Tum quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội 

nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc 

tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Cụ thể: 

Số 

TT 
Số chứng từ 

Số 

ngày 

Số 

người 

Định 

mức 

(đồng) 

Thành 

tiền (đồng) 

1 
DS151/03.CK_Truyền thông tăng 

cường giảm tỷ lệ sinh con thứ 3+ 

02 01 200.000 400.000 

03 01 200.000 600.000 

2 
TC151/35.CK_Hội nghị công tác 

dân số năm 2020 (21/02/2020) 
01 10 200.000 2.000.000 

3 

TC151/37.CK_Hội nghị sư kết 

công tác dân số 6 tháng đầu năm 

năm 2020 (14/07/2020) 

01 10 200.000 2.000.000 

Tổng số    5.000.000 

3.5. Thanh toán tiền thuê phòng ngủ cho viên chức đi công tác (số chứng từ 

TC131/58.CK ngày 17/12/2020):  

Từ ngày 02 đến ngày 03/7/2020, Đoàn công tác gồm 07 người dự Hội nghị 

sơ kết 6 tháng khối thi đua tại huyện Ia H’Drai; tuy nhiên, chứng từ thanh toán 

(giấy đi đường) thể hiện có 03 người được thanh toán tiền ngủ theo mức khoán 

200.000 đồng/người/đêm, 04 người còn lại không thanh toán; tương tự ngày 06-

07/11/2020, Đoàn công tác 05 người dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực 

triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh tại tại 

thành phố Pleiku, chứng từ thanh toán (giấy đi đường) thể hiện 01 người (nữ) 

thanh toán tiền ngủ 350.000 đồng/đêm, 04 người còn lại thanh toán 175.000 

đồng/người/đêm là chưa phù hợp với Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 của đơn 

vị. 
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3.6. Thanh toán tiền tàu xe đi công tác:  

Điểm 5.10, khoản 5, Điều 7 Quy chế chi tiêu nội bộ quy định mức khoáng 

đi công tác 800 đồng/km là không có cơ sở và chưa đúng với Nghị quyết số 

46/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh Kon Tum về việc sửa 

đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của 

HĐND tỉnh quy định thanh toán tiền chi phí đi lại đối với cán bộ, công chức, 

viên chức không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu đi 

công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với các xã thuộc địa bàn kinh 

tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ) và từ 15 km trở lên (đối với các xã còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá 

nhân của mình thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít 

xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm đi 

công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.  

3.7. Mua Camara hội trường; mua máy vi tính cho Ban giám đốc và các 

khoa, phòng; mua máy điều hòa tại hội trường giao ban; làm kệ khoa Dược - 

Trang thiết bị - Vật tư y tế; may đồ bảo hộ cho viên chức và người lao động; 

mua hàng hóa, vật tư dùng cho công tác chuyên môn; may quần áo bệnh nhân, 

săng lỗ… hồ sơ mua sắm còn tồn tại một số nội dung sau: 

 - Đa số đơn vị không xây dựng kế hoạch trước khi mua sắm, mà chỉ lập dự 

trù của các khoa, phòng. 

 - Về tổ chức nghiệm thu: Đơn vị có lập phiếu giao, nhận hàng; biên bản 

nghiệm thu và thanh lý hợp đồng nhưng không lập biên bản nghiệm thu và bàn 

giao hàng hóa theo hợp đồng đã ký. 

 - Không có phiếu nhập, xuất hàng hóa; quyết định phân phối hàng hóa 

trước khi đưa vào sử dụng (đơn vị có lập biên bản bàn giao cho các khoa, phòng 

sử dụng). 

 - Các Bảng báo giá của từng gói thầu ghi cùng ngày, cùng nét chữ. 

 - Gói thầu may đồ bảo hộ cho viên chức và người lao động; may quần áo 

bệnh nhân, săng lỗ… bảng báo giá không đúng yêu cầu của Phiếu yêu cầu báo 

giá của bên mời thầu. 

 - Gói thầu mua Camera hội trường; mua máy vi tính cho Ban giám đốc và 

các khoa, phòng; mua máy điều hòa tại hội trường giao ban: Thành phần tổ 

chuyên gia thẩm định không có trình độ chuyên môn phù hợp với từng gói thầu 

theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP 

ngày 26/6/2014 của Chính phủ (có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu; 

am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của gói thầu). 

  - Ngày 09/9/2020, TTYT huyện Kon Rẫy có Tờ trình số 1260/TTr-YTKR 

xin phê duyệt danh mục mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng năm 2020 (máy 

vi tính, máy điều hòa) với tổng số tiền là 150.970.000 đồng và đã được Sở Y tế 

thống nhất chủ trương tại Công văn số 3559/SYT-KHTC ngày 17/9/2021 về 

việc phê duyệt chủ trương mua sắm máy móc thiết bị văn phòng. Tuy nhiên khi 

thực hiện đơn vị chia làm 02 gói thầu, mức đầu tư từng gói thầu là: Mua máy 
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điều hòa tại hội trường giao ban 59.000.000 đồng; mua máy vi tính cho Ban 

giám đốc và các khoa, phòng 68.970.000 đồng.  

 Việc chia lẻ gói thầu là trái với quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 

58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính: “Việc phân chia dự toán 

mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thành các gói thầu phải căn cứ theo tính 

chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ trong việc mua sắm và 

có quy mô gói thầu hợp lý. Nghiêm cấm việc chia lẻ gói thầu để thực hiện việc 

mua sắm theo các hình thức không phải đấu thầu hoặc áp dụng hình thức lựa 

chọn nhà thầu không đúng quy định”. 

3.8. Về việc mua, quản lý, sử dụng thuốc: 

- Trong năm 2020, đơn vị chủ yếu thực hiện mua thuốc theo kết quả đấu 

thầu tập trung. 

- Việc mua, sử dụng và thanh toán thuốc trong năm chủ yếu là đối tượng 

bảo hiểm y tế và hàng quý đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội thẩm tra, thanh 

toán theo hợp đồng. 

Tổng hợp số liệu mua và sử dụng thuốc theo báo cáo của đơn vị như sau: 

Đơn vị tính: 1000 đồng. 

Số 

TT 
Tháng 

Tồn kho 

2019 

chuyển 

sang 

Nhập 

kho năm 

2020 

Tuyến 

dưới 

nhập 

trả 

Xuất kho 

năm 

2020 

Xuất 

hủy 
Tồn kho 

1 Tháng 01 3.441.873 167.847 
 

562.824 
 

3.046.896 

2 Tháng 02 3.046.896 328.906 
 

429.140 
 

2.946.662 

3 Tháng 03 2.946.662 335.763 
 

661.611 
 

2.620.814 

4 Tháng 04 2.620.814 582.094 251 388.530 
 

2.814.630 

5 Tháng 05 2.814.630 483.405 395 525.942 251 2.772.237 

6 Tháng 06 2.772.237 452.587 
 

497.618 
 

2.727.206 

7 Tháng 07 2.727.206 450.969 
 

474.189 106 2.703.880 

8 Tháng 08 2.703.880 293.192 48 538.855 
 

2.458.265 

9 Tháng 09 2.458.265 228.180 45.406 483.321 
 

2.248.530 

10 Tháng 10 2.248.530 551.321 525 429.073 
 

2.371.303 

11 Tháng 11 2.371.303 1.299.886 
 

703.633 
 

2.967.556 

12 Tháng 12 2.967.556 1.267.881 
 

629.002 1.050 3.605.384 

Tổng cộng 3.441.873 6.442.031 46.625 6.323.738 1.407 3.605.384 

- Nhu cầu sử dụng thuốc bình quân/tháng: 527 triệu đồng. 

- Thuốc tồn kho bình quân hàng tháng là: 2.773 triệu đồng, cao gấp 5,26 

lần so với nhu cầu sử dụng bình quân hàng tháng. 
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Số liệu tồn kho và nhu cầu sử dụng thuốc hàng tháng cho thấy, đơn vị đã 

mua thuốc không sát với thực tế nhu cầu sử dụng; dẫn đến thuốc tồn kho nhiều, 

tồn kho lâu ngày và nợ đơn vị bán hàng với giá trị lớn, kéo dài. 

3.9. Về tình hình mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm: 

Số liệu mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: 1000 đồng. 

Số 

TT 
Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Giá 

trúng 

thầu 

Tiết 

kiệm 

qua 

đấu 

thầu 

1 

Chuyển tiền mua hàng hóa, 

vật tư dùng cho công tác 

chuyên môn quý IV/2020 

17.311 

Chỉ định 

thầu 

rút gọn 

17.311 0 

2 

Chuyển tiền mua bơm kim 

tiêm, hộp an toàn, bông cồn 

triển khai chiến dịch tiêm 

vắc xin phòng chống bệnh 

Bạch hầu trên toàn huyện    

68.102 

Chỉ định 

thầu 

rút gọn 

68.102 0 

3 

Chuyển tiền mua hóa chất 

xét nghiệm tháng 11 năm 

2019 

56.300 

Chỉ định 

thầu 

rút gọn 

56.300  0 

4 

Chuyển tiền mua hóa chất 

sinh phẩm xét nghiệm 

tháng 3 năm 2020 

97.250 

Chỉ định 

thầu 

rút gọn 

97.250  0 

5 

Chuyển tiền mua hóa chất 

xét nghiệm tháng 6 năm 

2020 

98.200 

Chỉ định 

thầu 

rút gọn 

98.200  0 

6 

Chuyển tiền mua hóa chất 

xét nghiệm tháng 10 năm 

2020 

95.830 

Chỉ định 

thầu 

rút gọn 

95.830  0 

7 

Chuyển tiền mua thuốc, hóa 

chất phòng, chống bệnh 

Bạch hầu tháng 7/2020 

23.348 

Chỉ định 

thầu 

rút gọn 

23.348 0 

8 

Chuyển tiền mua thuốc, hóa 

chất phòng, chống bệnh 

Bạch hầu tháng 7/2020 

23.513 

Chỉ định 

thầu 

rút gọn 

23.513 0 

9 

Chuyển tiền mua hóa chất 

phòng, chống bệnh Sốt xuất 

huyết tháng 10/2020 

19.500 

Chỉ định 

thầu 

rút gọn 

19.500 0 
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10 

Mua vật tư tiêu hao y tế, 

sinh phẩm xét nghiệm năm 

2019-2020 của Trung tâm 

Y tế huyện Kon Rẫy 

1.034.041 

Chào hàng 

cạnh tranh 

trong nước 

965.393 68.648 

11 

Mua hóa chất xét nghiệm 

sinh hóa và huyết học năm 

2019-2020 của Trung tâm 

Y tế huyện Kon Rẫy 

448.360 

Chào hàng 

cạnh tranh 

trong nước 

427.010 21.350 

Tổng cộng 1.982.000 0 1.892.000 90.000 

Ngoài một số nội dung gói thầu mua sắm phát sinh trong năm như mua hóa 

chất phòng chống bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết; các gói thầu còn lại là mua vật 

tư, hóa chất thường xuyên thuộc dự toán được giao đầu năm, tuy nhiên qua kiểm 

tra cho thấy một số tồn tại như sau: 

- Tổng nhu cầu vật tư, hóa chất trong năm có giá trị lớn, tuy nhiên đơn vị 

không xây dựng kế hoạch để đấu thầu một lần và sử dụng cho cả năm mà lại 

chia nhỏ ra thành nhiều gói thầu để thực hiện các hình thức lựa chọn nhà thầu 

như chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu, làm giảm đi tính cạnh tranh trong đấu 

thầu.  

Việc chia lẻ các gói thầu như trên là không đúng quy định tại điểm k, 

khoản 6 Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13: “Chia dự án, dự toán thành 

các gói thầu trái với quy định của Luật này nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc 

hạn chế sự tham gia của các nhà thầu”; khoản 3 Điều 9 Thông tư số 

58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính (được nêu tại điểm 3.7, 

khoản 3, Mục II, Phần B). 

- Trong năm, đơn vị tổ chức nhiều gói thầu mua sắm nhưng chỉ gửi xin 

thông tin giá của 3 nhà cung cấp ngoài tỉnh, trong khi đó tại Kon Tum cũng có 

doanh nghiệp cung ứng mặt hàng này nhưng đơn vị không lấy thông tin giá. 

Việc này trái với quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-

BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể:  

“2. Giá gói thầu. 

Khi lập và xác định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần căn 

cứ vào ít nhất một trong các tài liệu sau: 

a) Giá hàng hóa cần mua của ít nhất 3 đơn vị cung cấp hàng hóa khác 

nhau trên địa bàn để làm căn cứ xác định giá gói thầu; trong trường hợp không 

đủ 3 đơn vị trên địa bàn có thể tham khảo trên địa bàn khác đảm bảo đủ 3 báo 

giá”. 

- Trong số 03 công ty mà đơn vị gửi lấy thông tin giá, trong đó có Công ty 

TNHH Thiết bị y tế MEGA Đà Nẵng, ngành nghề kinh doanh trong bản Công 

bố nội dung đăng ký thành lập mới, tại mục 5 (ngành, nghề kinh doanh) không 

có bán buôn, bán lẻ vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm. Việc này đã làm 

giảm đi các thông tin hợp pháp để đơn vị có thể lựa chọn được đơn vị được phép 
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kinh doanh các mặt hàng cần mua, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và có giá 

thấp nhất. 

3.10. Gói thầu mua trang thiết bị y tế: 

a) Khái quát gói thầu:  

- Phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Gói thầu mua sắm 

trang thiết bị y tế được UBND tỉnh phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu tại Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 20/5/2020; tổng dự toán: 

2.808.000.000 đồng (gồm có: Hệ thống máy chụp X Quang kỹ thuật số DR; 

Giường kéo giãn cột sống và cổ; Tủ an toàn sinh học cấp2). Hình thức lựa chọn 

nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong trong nước (đấu thầu qua mạng); thời gian 

thực hiện gói thầu là 30 ngày. 

-  Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Kết quả lựa chọn nhà thầu được phê 

duyệt tại Quyết định số 198/QĐ-YTKR ngày 22/6/2020 của TTYT huyện Kon 

Rẫy; Giá trúng thầu: 2.755.000.000 đồng (Hệ thống máy chụp X Quang kỹ thuật 

số DR: 2.285.000.000 đồng; Giường kéo giãn cột sống và cổ: 180.000.000 

đồng; Tủ an toàn sinh học cấp 2: 290.000.000 đồng). 

-  Đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị: Công ty TNHH một thành viên thiết bị 

và công nghệ Tâm Đức. 

- Tiết kiệm qua đấu thầu:  

                                                                                Đơn vị tính: 1000 đồng. 

Số 

TT 
Tên thiết bị 

Giá gói 

thầu 

Giá trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

1 
Hệ thống máy chụp X Quang kỹ 

thuật số DR 
2.324.000 2.285.000 39.000 

2 Giường kéo giãn cột sống và cổ 186.000 180.000 6.000 

3 Tủ an toàn sinh học cấp 2 298.000 290.000 8.000 

 Tổng cộng 2.808.000 2.755.000 53.000 

- Thời gian thực hiện hợp đồng:  

+ Thời gian thực hiện gói thầu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 528/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 là 30 ngày.  

+ Thực tế thời gian thực hiện gói thầu theo Biên bản nghiệm thu và bàn 

giao là 51 ngày (từ ngày 22/6 đến ngày 11/8/2020). TTYT huyện Kon Rẫy tự ý 

gia hạn thêm thời gian thực hiện hợp đồng là 21 ngày, nhưng không xin ý kiến 

của UBND tỉnh về gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng hoặc không xử phạt vi 

phạm hợp đồng là sai quy định. Theo khoản 28.3, Điều 28 “Điều chỉnh tiến độ 

hợp đồng” của Hồ sơ hợp đồng đã ký có nêu: “Trường hợp điều chỉnh tiến độ 

hợp đồng mà không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì các bên tham gia 

hợp đồng thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ 

thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì phải báo cáo người 

có thẩm quyền xem xét, quyết định”.  

b) Hồ sơ nghiệm thu: 
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- Căn cứ Hợp đồng kinh tế số 37/HĐ-KT/2020 ngày 22/6/2020 đã ký giữa 

TTYT huyện Kon Rẫy và Công ty TNHH một thành viên thiết bị và công nghệ 

Tâm Đức về cung cấp thiết bị gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế và Biên bản 

nghiệm thu và bàn giao thiết bị gói thầu ngày 11/8/2020. 

- Qua kiểm tra, đơn vị đã tổ chức nghiệm thu và bàn giao đưa tài sản vào 

khai thác sử dụng đúng theo Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị 

và đúng theo quy định hiện hành; tuy nhiên qua kiểm tra có một số nội dung 

chưa rõ, yêu cầu TTYT huyện báo cáo giải trình và cung cấp hồ sơ chứng minh 

hàng hóa, cụ thể:  

+ Hệ thống máy chụp X Quang kỹ thuật số DR: Model: EXS-40R+VENU 

1717X-DRYPIX SMART; hãng sản xuất: ECOTRON+IRAY+FUJIFIM; xuất 

xứ: Hàn Quốc (chi tiết cấu hình, tính năng kinh tế kỹ thuật kèm theo hợp đồng). 

Trên thực tế thiết bị có Máy phát cao thế; Ref: SXG-40R; Bảng điều khiển; Ref: 

SXG-40R và Bóng X Quang; Ref: E7239X. 

+ Theo TTYT huyện Kon Rẫy thì đơn vị ký Hợp đồng cung cấp, lắp đặt 

thiết bị với Công ty TNHH một thành viên thiết bị và công nghệ Tâm Đức và tổ 

chức nghiệm thu thiết bị theo đúng thực tế là Hệ thống máy chụp X Quang kỹ 

thuật số DR; Model: EXS-40R+VENU 1717X=DRYPIX SMART; hãng sản 

xuất: ECOTRON+IRAY+FUJIFIM; xuất xứ: Hàn Quốc (có các thiết bị gồm: 

Bóng X Quang; Ref: E7239X; Máy phát cao thế; Ref: SXG-40R; Cột mang bóng 

X Quang; Ref: EXS-FM10; Bảng điều khiển; Ref: SXG-40R; Bàn bệnh nhân; 

Ref: EXS-40R; Cột chụp đứng; Ref: EXS; Bộ chuẩn trực: Ref: EXS-40R). Có Hồ 

sơ chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO; Chứng nhận chất lượng hàng hóa CQ; 

Chứng thư giám định về số lượng, tình trạng, xuất xứ của Công ty 

VINACONTROL; Thư xác nhận của nhà sản xuất và Giấy bảo hành của nhà 

thầu cung cấp thiết bị (gửi kèm theo hồ sơ).  

c) Tư vấn giám sát lắp đặc thiết bị:  

- Theo Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh phê 

duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

không có gói thầu giám sát lắp đặt thiết bị. 

- TTYT huyện Kon Rẫy đã lựa chọn nhà thầu giám sát lắp đặt thiết bị 

(Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Châu Thanh) tại Quyết định số 199/QĐ-

YTKR ngày 22/6/2020 với số tiền: 22.100.000 đồng; ký hợp đồng thực hiện và 

thanh toán số tiền: 22.100.000 đồng (theo Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước 

số KTC 139/05.CK, ngày 28/9/2020) là vi phạm điều cấm theo khoản 3, Điều 18 

về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước của Luật Ngân sách 

Nhà nước ngày 25/06/2015 “Chi không có dự toán, trừ trường hợp quy định tại 

Điều 51 của Luật này; chi không đúng dự toán ngân sách được giao; chi sai chế 

độ, tiêu chuẩn, định mức chi, không đúng mục đích; tự đặt ra các khoản chi trái 

với quy định của pháp luật”. 

3.11. Gói thầu mua hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự động: 

a) Khái quát gói thầu:  
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- Phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Gói thầu mua sắm 

trang thiết bị y tế được UBND tỉnh phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu tại Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 13/3/2020; tổng dự toán: 

697.000.000 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong 

nước (đấu thầu qua mạng); thời gian thực hiện gói thầu 05 ngày. 

-  Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Kết quả lựa chọn nhà thầu được phê 

duyệt tại Quyết định số 158/QĐ-YTKR ngày 28/4/2020 của TTYT huyện Kon 

Rẫy; giá trúng thầu: 694.000.000 đồng. 

-  Đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị: Công ty TNHH một thành viên thiết bị 

và công nghệ Tâm Đức. 

- Tiết kiệm qua đấu thầu:  

                                                                                Đơn vị tính: 1000 đồng. 

Tên thiết bị 
Giá  

gói thầu 

Giá  

trúng thầu 
Tiết kiệm 

Hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa 

tự động 
697.000 694.000 3.000 

b) Hồ sơ nghiệm thu: 

- Căn cứ Hợp đồng kinh tế số 32/HĐ-KT/2020 ngày 12/5/2020 đã ký giữa 

TTYT huyện Kon Rẫy và Công ty TNHH một thành viên thiết bị và công nghệ 

Tâm Đức về cung cấp thiết bị gói thầu Hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự 

động và Biên bản nghiệm thu và bàn giao thiết bị gói thầu ngày 15/5/2020.  

- Qua kiểm tra, đơn vị đã tổ chức nghiệm thu và bàn giao đưa tài sản vào 

khai thác sử dụng đúng theo Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị. 

3.12. Gói thầu mua Máy lọc nước:  

a) Khái quát gói thầu:  

- Phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Gói thầu mua Máy lọc 

nước vận hành tự động sử dụng uống trực tiếp được Sở Tài chính phê duyệt Dự 

toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 60/QĐ-STC ngày 

17/3/2020; tổng dự toán: 437.000.000 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào 

hàng cạnh tranhh trong nước (đấu thầu qua mạng); thời gian thực hiện gói thầu: 

05 ngày. 

-  Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Kết quả lựa chọn nhà thầu được phê 

duyệt tại Quyết định số 273/QĐ-YTKR ngày 22/9/2020 của TTYT huyện Kon 

Rẫy; giá trúng thầu: 433.000.000 đồng. 

-  Đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị: Công ty TNHH một thành viên Sách 

thiết bị trường học Hà Nội. 

- Tiết kiệm qua đấu thầu:  

                                                                                Đơn vị tính: 1000 đồng. 

Tên thiết bị Giá gói thầu Giá trúng thầu Tiết kiệm 

Máy lọc nước vận hành tự 

động sử dụng uống trực tiếp 
437.000 433.000 4.000 
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b) Hồ sơ nghiệm thu: 

- Căn cứ Hợp đồng thực hiện gói thầu số 08.10.20/HĐMS-TTYTKR/HN 

đã ký giữa TTYT huyện Kon Rẫy và Công ty TNHH một thành viên Sách thiết 

bị trường học Hà Nội ngày 08/10/2020 và Biên bản nghiệm thu bàn giao Gói 

thầu mua Máy lọc nước vận hành tự động sử dụng uống trực tiếp ngày 

12/10/2020. 

- Qua kiểm tra đơn vị đã tổ chức nghiệm thu và bàn giao đưa tài sản vào 

khai thác sử dụng đúng theo Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị. 

3.13. Dự án cải tạo, sửa chữa Khu khám, điều trị ngoại trú và Khối kỹ 

thuật nghiệp vụ: 

a) Khái quát dự án:  

Dự án được phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) và Kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) tại Quyết định số 100/QĐ-SKHĐT ngày 

29/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư với tổng mức đầu tư: 1.950.000.000 đồng, 

bao gồm: 

- Chi phí xây dựng: 1.695.777.000 đồng; 

- Chi phí Quản lý dự án: 55.655.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 164.796.000 đồng; 

- Chi phí khác: 25.973.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 7.799.000 đồng. 

b) Kết quả lựa chọn nhà thầu: 

- Giá gói thầu xây dựng theo Quyết định số 195/QĐ-YTKR ngày 05/6/2020 

của TTYT huyện Kon Rẫy về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là: 

1.690.706.000 đồng. 

- Nhà thầu xây dựng: Công ty TNHH MTV xây dựng Phước Hải. 

- Đơn vị tư vấn lập BCKTKT: Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng 

Thọ Lộc. 

- Đơn vị tư vấn quản lý dự án: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Phúc 

Nhân Lộc. 

- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thọ 

Lộc. 

c) Kiểm tra: 

* Kiểm tra Hồ sơ thanh toán: 

- Căn cứ Hợp đồng xây dựng đã ký giữa TTYT huyện Kon Rẫy với Công 

ty TNHH MTV xây dựng Phước Hải số 01/HĐ-TCXD  ngày 06/8/2020;  hình 

thức: Hợp đồng trọn gói; Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng 

đưa vào sử dụng ngày 03/9/2020 và khối lượng thanh toán: 

+ Khối lượng hợp đồng đã ký ban đầu không thực hiện hết với số tiền 

83.666.514 đồng (Đơn vị thi công không đúng hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công 
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(TKBVTC) được duyệt mà giảm khối lượng để lấy số tiền thi công các công việc 

khác ngoài thiết kế được duyệt). 

+ Khối lượng thi công ngoài thiết kế với số tiền 83.666.514 đồng; Chủ đầu 

tư tự ý thay đổi thiết kế nhưng không xin ý kiến của người quyết định đầu tư 

(UBND tỉnh) để lập điều chỉnh TKBVTC hoặc lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

trình thẩm định phê duyệt điều chỉnh theo quy định hiện hành của Luật Xây 

dựng. Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn lập Dự toán điều chỉnh, thẩm tra, phê duyệt 

và triển khai thực hiện (không lập hồ sơ TKBVTC điều chỉnh) là không đúng với 

các quy định sau:  

- Theo khoản 2, Điều 11, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 

của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng “Dự toán xây dựng điều 

chỉnh phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng” 

và theo khoản 3, Điều 11, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 

“Trường hợp dự toán xây dựng điều chỉnh do điều chỉnh giá theo chỉ số giá 

tăng so với chỉ số giá tính trong dự phòng trượt giá nhưng không làm thay đổi 

giá trị dự toán xây dựng đã được phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh và 

phê duyệt sau khi có ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư”.  

- Theo điểm b, khoản 2, Điều 29 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 

14/8/2019, Chủ đầu tư có nghĩa vụ  “Tổ chức lập dự toán xây dựng, dự toán xây 

dựng điều chỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt”. 

* Kiểm tra khối lượng thực tế:  

- Qua kiểm tra tra một số nội dung công việc xây dựng (chống thấm sê nô, 

ô vân và lắp đặt thiết bị công trình), Chủ đầu tư nghiệm thu thanh toán vượt 

khối lượng so với hợp đồng là: 28.901.928 đồng. 

- Qua kiểm tra xác định giá trị của khối lượng hợp đồng không thực hiện; 

giá trị của khối lượng nghiệm thu thanh toán vượt khối lượng hợp đồng và chi 

phí tư vấn giảm theo tỷ lệ % giá trị xây dựng với tổng số tiền là: 119.960.796 

đồng, gồm: 

- Chi phí xây dựng: 112.568.442 đồng;  

- Chi phí tư vấn QLDA: 112.568.442 đồng x 3,282% = 3.694.481 đồng; 

- Chi phí tư vấn giám sát: 112.568.442 đồng x 3,285% = 3.697.873 đồng. 

3.14. Quản lý và sử dụng tài sản công: 

- Đơn vị có xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 

tại đơn vị. 

- Việc mua sắm, tài sản công, đơn vị thực hiện quy trình theo Quy chế quản 

lý, sử dụng tài sản công và hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 2607/SYT-

KHTC ngày 22/9/2017. 

- Việc tổ chức nghiệm thu và bàn giao đưa trang thiết bị vào sử dụng; đơn 

vị triển khai thực hiện đúng theo Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của đơn 

vị và hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 2607/SYT-KHTC ngày 22/9/2017. 
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- Công tác kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ, thuốc, vật tư y tế... tại tuyến 

xã: Hội đồng kiểm kê của TTYT huyện không đi kiểm kê thực tế; đơn vị giao 

cho các Trạm Y tế tổ chức kiểm kê rồi gửi về TTYT huyện tổng hợp là chưa 

đúng với quy định hiện hành của Nhà nước (điểm a, khoản 2, Điều 40, Mục 5, 

Luật Kế toán ngày 20/11/2015 có nêu“Đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản cuối 

kỳ kế toán”); sau khi kiểm kê tài sản, đơn vị kế toán phải lập báo cáo tổng hợp 

kết quả kiểm kê theo quy định tại khoản 3, Điều 40, Mục 5, Luật Kế toán ngày 

20/11/2015.  

4. Dự toán thu, chi; xác định số chênh lệch thu, chi trong năm; việc chi 

trả thu nhập tăng thêm; tình hình trích lập và sử dụng các quỹ trong năm: 

4.1. Dự toán thu, chi; xác định số chênh lệch thu, chi trong năm: 

a) Nguồn thu (KCB BHYT, viện phí, phí, lệ phí, dịch vụ):  

- Số năm trước chuyển sang:       4.140.363.957 đồng; 

- Tổng số thu trong năm:        11.807.049.393 đồng; 

- Số chấp nhận quyết toán:       12.150.207.372 đồng; 

- Số tồn chuyển năm sau:        3.692.071.184 đồng. 

b) Nguồn ngân sách cấp:  

- Số năm trước chuyển sang:        2.901.620.000 đồng; 

- Tổng số thu trong năm:         16.757.290.000 đồng; 

- Kinh phí được sử dụng trong năm: 19.658.910.000 đồng; 

- Kinh phí quyết toán:       19.038.135.253 đồng; 

- Kinh phí giảm trong năm:  285.780.107 đồng; 

- Kinh phí được chuyển năm sau:         4.417.988.728 đồng. 

c) Tổng thu:          35.606.323.350 đồng; 

d) Tổng chi:          31.188.342.625 đồng; 

đ) Tồn chuyển sang năm sau:         4.417.988.725 đồng. 

4.2. Nguồn thu (KCB BHYT, viện phí, phí, lệ phí, dịch vụ): Số tồn (thặng 

dư còn lại chưa phân phối) chuyển năm sau là 3.692.071.184 đồng; trong đó: 

a) Tồn các quỹ chưa sử dụng: 105.134.794 đồng (gồm: Quỹ phúc lợi là 

7.350.000 đồng, Quỹ bổ sung thu nhập là 96.734.794 đồng, Quỹ phát triển hoạt 

động sự nghiệp là 1.050.000 đồng). 

b) Trích nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2020: Tổng thu sự nghiệp 

là 11.807.049.393 đồng; nộp ngân sách nhà nước 0 đồng; thực hiện trích 35% 

nguồn cải cách tiền lương là 451.283.926 đồng. 

c) Tiền cơ cấu lương vào giá dịch vụ từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị 

năm 2020 theo Công văn số 519/BHXH-GĐBHYT ngày 28/4/2021 xác định với 

số tiền là 3.354.679.904 đồng. 

4.3. Nguồn Ngân sách nhà nước giao dự toán:  
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Số dư kinh phí được chuyển năm sau sử dụng và quyết toán: 334.994.640 

đồng. Trong đó: 

- Kinh phí đã nhận: 228.143.000 đồng (mã nguồn 27); 

- Dự toán còn dư ở Kho bạc: 106.851.640 đồng. 

Thuyết minh số liệu: 

a) Tình hình thực hiện nguồn thu sự nghiệp (KCB BHYT, viện phí, phí, lệ 

phí, dịch vụ...): Dự toán thu của đơn vị xây dựng năm 2020 là 12.300.000.000 

đồng; theo số liệu báo cáo quyết toán thu trong năm với số tiền: 11.807.049.393 

đồng. Trong đó, Cơ quan Bảo hiểm xã hội thẩm định giảm năm 2019 với số tiền: 

316.483.593 đồng (tại biên bản đối chiếu công nợ năm 2019) so với số xét duyệt 

tại Biên bản xét duyệt quyết toán năm 2019 của Sở Y tế; và nguồn thu trong 

năm 2020 với số tiền: 12.123.532.986 đồng (bao gồm thu từ BHYT là 

11.608.874.588 đồng; viện phí nhân dân,… là 514.658.398 đồng); so sánh dự 

toán thu trong năm 2020 đạt 95,99% so với dự toán thu xây dựng từ đầu năm. 

b) Nguồn sự nghiệp Y tế: 

- Loại 130 khoản 131 (Hoạt động y tế dự phòng): Dự toán giao năm nay là 

6.896.020.000 đồng; thực hiện quyết toán 6.668.777.685 đồng; tồn hủy dự toán 

122.768.715 đồng; tồn dự toán tại KBNN được phép chuyển nguồn sang năm 

sau 104.473.600 đồng (kinh phí cấp sau ngày 30/9/2020). Thực hiện đạt 96,7% 

so với dự toán được giao. 

- Loại 130 khoản 132 (Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh): Dự toán năm 

trước chuyển sang là 2.901.620.000 đồng; dự toán giao 5.573.270.000 đồng; 

thực hiện quyết toán 8.221.479.000 đồng; tồn hủy dự toán 25.268.000 đồng; 

kinh phí đã sử dụng được phép chuyển năm sau 228.143.000 đồng. Thực hiện 

đạt 97,01% so với dự toán được giao. 

- Loại 130 khoản 139 (Hoạt động y tế khác): Dự toán giao 2.822.500.000 

đồng; thực hiện quyết toán 2.797.100.000 đồng; tồn hủy dự toán 25.400.000 

đồng. Thực hiện đạt 99,1% so với dự toán được giao. 

- Loại 130 khoản 151 (Hoạt động Y tế - Dân số): Dự toán giao năm nay 

1.280.000.000 đồng; thực hiện quyết toán 1.244.902.960 đồng; tồn hủy dự toán 

32.692.000 đồng; tồn dự toán tại KBNN được phép chuyển nguồn sang năm sau 

2.378.040 đồng (kinh phí cải cách tiền lương). Thực hiện đạt 97,26% so với dự 

toán được giao. 

c) Nguồn Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số: 

- Loại 130 khoản 131 (Chương trình mục tiêu Y tế): Dự toán giao 

15.500.000 đồng; thực hiện quyết toán 15.500.000 đồng. Thực hiện đạt 100% so 

với dự toán được giao. 

- Loại 130 khoản 134 (Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm): Dự toán 

giao 60.000.000 đồng, thực hiện quyết toán 0 đồng, tồn hủy dự toán 60.000.000 

đồng. Thực hiện đạt 0% so với dự toán được giao. 
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- Loại 130 khoản 151 (Chương trình Dân số và Y tế): Dự toán giao 

110.000.000 đồng, thực hiện quyết toán 90.348.608 đồng, tồn hủy dự toán 

19.651.392 đồng. Thực hiện đạt 82,14% so với dự toán được giao. 

4.4. Chi trả thu nhập tăng thêm; tình hình trích lập và sử dụng các quỹ 

trong năm: 

- Trong năm 2020, TTYT huyện Kon Rẫy đã chi trả thu nhập tăng thêm 

cho viên chức và người lao động với số tiền: 96.734.794 đồng. 

- Trích lập các quỹ: 105.134.794 đồng, trong đó: Quỹ phúc lợi là 7.350.000 

đồng; quỹ bổ sung thu nhập 96.734.794 đồng; quỹ phát triển hoạt động sự 

nghiệp: 1.050.000 đồng. 

4.5. Nhận xét, đánh giá chung về tình hình thực hiện dự toán thu, chi; xác 

định số chênh lệch thu, chi trong năm; việc chi trả thu nhập tăng thêm; tình hình 

trích lập và sử dụng các quỹ trong năm: 

a) Ưu điểm: 

- Đơn vị mở sổ kế toán đầy đủ (sổ tổng hợp và các sổ chi tiết), theo dõi và 

phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kịp thời.  

- Công tác khóa sổ kế toán cuối năm: Đơn vị thực hiện theo đúng các quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật kế toán. Tổ chức kiểm kê tài sản, công 

cụ, dụng cụ, thuốc, vật tư y tế… tiền mặt; đối chiếu số dư tồn quỹ tiền gửi tại 

Kho bạc Nhà nước, tại các ngân hàng; đối chiếu công nợ phải thu, nợ phải trả.  

- Về báo cáo quyết toán năm: Đơn vị đã lập đầy đủ các mẫu biểu theo quy 

định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 về việc hướng dẫn chế độ 

kế toán hành chính sự nghiệp. Đơn vị tổng hợp và nộp Báo cáo quyết toán đúng 

thời gian yêu cầu. 

- Đơn vị đã tổ chức tự kiểm tra sử dụng việc chi ngân sách nhà nước năm 

2020, công tác kế toán tại đơn vị theo quy định tại Quyết định 67/2004/QĐ-BTC 

ngày 13/08/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế về tự 

kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách 

nhà nước áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước”. 

- Qua kiểm tra, đối chiếu số liệu dự toán giao, số thực rút, kinh phí sử dụng 

và thanh quyết toán: Đơn vị đã theo dõi nguồn kinh phí, đối chiếu với Kho bạc 

Nhà nước khớp đúng với số kinh phí của cơ quan tài chính đã thông báo. 

b) Tồn tại, hạn chế: 

- Về mở sổ kế toán: Đơn vị có mở sổ quỹ tiền mặt nhưng nội dung ghi chép 

cập nhật số tiền thu, chi, tồn quỹ mỗi ngày; cuối ngày cộng khóa sổ, đối chiếu và 

xác nhận giữa kế toán và thủ quỹ theo quy định hiện hành, nội dung này đơn vị 

thực hiện không đúng quy định (điểm a, khoản 7, Điều 5, Thông tư số 

107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn 

chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp nêu “Sổ quỹ tiền mặt phải thực hiện khóa 

sổ vào cuối mỗi ngày. Sau khi khóa sổ phải thực hiện đối chiếu giữa sổ tiền mặt 

của kế toán với sổ quỹ của thủ quỹ và tiền mặt có trong két đảm bảo chính xác, 
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khớp đúng. Riêng ngày cuối tháng phải lập Bản kiểm kê quỹ tiền mặt, sau khi 

kiểm kê, Bản kiểm kê quỹ tiền mặt được lưu cùng với sổ kế toán tiền mặt ngày 

cuối cùng của tháng”. 

- Về hạch toán kế toán: Đơn vị chưa thực hiện đầy đủ việc hạch toán xuất 

tạm ứng thuốc, vật tư hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm và một số công cụ, dụng 

cụ mua về không hạch toán trên tài khoản 152 theo quy định tại Thông tư 

107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; đơn vị sau khi 

mua về bàn giao cho các khoa phòng đưa vào sử dụng luôn. 

C. KẾT LUẬN  

I. Việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công 

tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hoạt 

động thanh tra của Thủ trưởng đơn vị 

1. Ưu điểm: Đơn vị đã xây dựng, ban hành các quyết định, kế hoạch triển 

khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; công tác thanh tra của Thủ trưởng đơn vị; 

thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị 

sự nghiệp công lập. 

2. Tồn tại, hạn chế: Mặc dù có xây dựng và ban hành các văn bản triển 

khai về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 

nhưng kết quả thực hiện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa cao. Công 

tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng có 

kế hoạch triển khai, nhưng không có báo cáo kết quả thực hiện; Báo cáo kết quả 

triển khai thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 chưa bám sát nội dung 

đã đề ra theo kế hoạch; chưa thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập 

của người có nghĩa vụ kê khai tại cơ quan, đơn vị theo quy định. 

II. Về quản lý, sử dụng kinh phí 

1) Ưu điểm: Năm 2020, đơn vị đã xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu 

nội bộ theo quy định. Đa số các nội dung quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ 

phù hợp với các quy định của nhà nước; quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí 

đáp ứng yêu cầu của đơn vị. 

2) Tồn tại, hạn chế: 

2.1. Một số nội dung quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ chưa đầy đủ, 

chưa phù hợp; một số chứng từ chi hoạt động truyền thông dân số chưa phù hợp 

với hoạt động truyền thông và tình hình thực tế trong quá trình triển khai hoạt 

động truyền thông. 

2.2. Chi vượt cự ly km được xác định tại Công văn số 1960/SGTVT-

QLKCHT ngày 16/11/2015 của Sở Giao thông Vận tải. Số tiền chi vượt là 

3.948.000 đồng. 

2.3. Một số nội dung chi thanh toán tiền tàu xe, công tác phí, thuê phòng 

ngủ cho viên chức tham gia các lớp đào tạo, đi công tác, chưa phù hợp với Quy 
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chế chi tiêu nội bộ. Thanh toán tiền công tác phí cho viên chức đi công tác sai 

quy định theo Quy chế chi tiêu nội bộ và Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND 

ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Kon Tum; số tiền chi vượt là: 5.000.000 đồng. 

2.4. Một số gói thầu mua sắm hàng hóa, đơn vị chia lẻ gói thầu để thực 

hiện các hình thức lựa chọn nhà thầu như chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu, 

làm giảm đi tính cạnh tranh trong đấu thầu và vi phạm các quy định về đấu thầu. 

2.5. Việc mua, quản lý, sử dụng thuốc: Đơn vị mua thuốc không sát với 

thực tế nhu cầu sử dụng. Dẫn đến thuốc tồn kho nhiều, tồn kho lâu ngày và nợ 

đơn vị bán hàng với giá trị lớn, kéo dài. 

2.6. Về việc mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm: Việc gửi xin thông tin 

giá của 3 nhà cung cấp ngoài tỉnh, trong khi đó tại Kon Tum có doanh nghiệp 

cung ứng mặt hàng này nhưng đơn vị không lấy thông tin giá là trái với quy định 

tại khoản 2, Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

2.7. Gói thầu mua trang thiết bị y tế:  

- Thời gian thực hiện gói thầu theo Biên bản nghiệm thu và bàn giao không 

đúng với thời gian thực hiện gói thầu đã được UBND tỉnh phê duyệt (thời gian 

thực hiện gói thầu được UBND tỉnh phê duyệt là 30 ngày; thời gian thực hiện 

gói thầu theo Biên bản nghiệm thu và bàn giao là 51 ngày. Đơn vị tự ý gia hạn 

thêm thời gian thực hiện hợp đồng là 21 ngày, nhưng không xin ý kiến của 

UBND tỉnh về gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng hoặc không xử phạt vi 

phạm hợp đồng) là sai quy định tại khoản 28.3, Điều 28 của hợp đồng đã ký. 

- Đơn vị đã lựa chọn nhà thầu giám sát lắp đặt thiết bị và ký hợp đồng thực 

hiện và thanh toán số tiền: 22.100.000 đồng, là vi phạm điều cấm theo khoản 3, 

Điều 18, Luật Ngân sách nhà nước. 

2.8. Dự án cải tạo, sửa chữa Khu khám, điều trị ngoại trú và Khối kỹ thuật 

nghiệp vụ:  

- Khối lượng hợp đồng đã ký ban đầu không thực hiện hết với số tiền: 

83.666.514 đồng (Đơn vị thi công không đúng hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công 

(TKBVTC) được duyệt mà giảm khối lượng để lấy số tiền thi công các công việc 

khác ngoài thiết kế được duyệt). 

- Khối lượng thi công ngoài thiết kế với số tiền: 83.666.514 đồng; Chủ đầu 

tư tự ý thay đổi thiết kế nhưng không xin ý kiến của người quyết định đầu tư là 

UBND tỉnh để lập điều chỉnh TKBVTC, hoặc lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình 

thẩm định, phê duyệt điều chỉnh theo quy định hiện hành của Luật Xây dựng. 

Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn lập Dự toán điều chỉnh, thẩm tra, phê duyệt và 

triển khai thực hiện (không lập hồ sơ TKBVTC điều chỉnh) là không đúng với 

quy định tại khoản 2, Điều 11; điểm b, khoản 2, Điều 29 Nghị định số 

68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng. 
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- Chủ đầu tư nghiệm thu thanh toán vượt khối lượng công việc xây dựng 

(chống thấm sê nô, ô vân và lắp đặt thiết bị công trình) so với hợp đồng là: 

28.901.928 đồng.  

- Giá trị của khối lượng hợp đồng không thực hiện; giá trị của khối lượng 

nghiệm thu thanh toán vượt khối lượng hợp đồng và chi phí tư vấn giảm theo tỷ 

lệ % giá trị xây dựng với tổng số tiền là: 119.960.796 đồng (trong đó, chi phí 

xây dựng: 112.568.442 đồng; chi phí tư vấn quản lý dự án: 112.568.442 đồng x 

3,282% = 3.694.481 đồng; chi phí tư vấn giám sát: 112.568.442 đồng x 3,285% 

= 3.697.873 đồng). 

2.9. Về quản lý và sử dụng tài sản công: Công tác kiểm kê tài sản, công cụ, 

dụng cụ, thuốc, vật tư y tế… tại tuyến xã chưa đúng với quy định hiện hành của 

nhà nước. 

2.10. Về thực hiện dự toán thu, chi; xác định số chênh lệch thu, chi trong 

năm; việc chi trả thu nhập tăng thêm; tình hình trích lập và sử dụng các quỹ 

trong năm: 

- Về mở sổ kế toán: Đơn vị có mở sổ quỹ tiền mặt nhưng nội dung ghi chép 

cập nhật số tiền thu, chi, tồn quỹ mỗi ngày; cuối ngày cộng khóa sổ, đối chiếu và 

xác nhận giữa kế toán và thủ quỹ thực hiện không đúng quy định. 

- Về hạch toán kế toán: Đơn vị chưa thực hiện đầy đủ việc hạch toán xuất 

tạm ứng thuốc, vật tư hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm và một số công cụ, dụng 

cụ mua về không hạch toán trên tài khoản 152 theo quy định tại Thông tư 

107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  

3. Số tiền chi sai quy định tại đơn vị trong năm 2020:  

Tổng số tiền chi sai: 151.008.000 đồng (Một trăm năm mươi mốt triệu, 

không trăm lẻ tám ngàn đồng). Trong đó: 

3.1. Chi thanh toán xăng xe đi công tác vượt cự ly km được xác định tại 

Công văn số 1960/SGTVT-QLKCHT ngày 16/11/2015 của Sở Giao thông Vận 

tải: 3.948.000 đồng. 

3.2. Thanh toán tiền công tác phí cho viên chức đi công tác sai quy định 

theo Quy chế chi tiêu nội bộ và Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 

21/7/2017 của HĐND tỉnh Kon Tum: 5.000.000 đồng. 

3.3. Những nội dung công việc đơn vị đã triển khai thực hiện không đúng 

các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị 

sự nghiệp công lập, số tiền: 142.060.000 đồng (trong đó, Gói thầu Tư vấn giám 

sát lắp đặt thiết bị y tế: 22.100.000 đồng; Gói thầu Cải tạo, sửa chữa Khu khám, 

điều trị ngoại trú và Khối kỹ thuật nghiệp vụ: 119.960.000 đồng). 

D. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

I. Biện pháp xử lý thuộc lĩnh vực kinh tế 

Thu hồi, nộp vào ngân sách nhà nước số tiền chi sai quy định là: 

151.008.000 đồng (Một trăm năm mươi mốt triệu, không trăm lẻ tám ngàn 

đồng). Trong đó: 
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1. Thanh toán xăng xe đi công tác vượt cự ly km quy định: 3.948.000 đồng; 

2. Thanh toán công tác phí sai quy định: 5.000.000 đồng; 

3. Thanh toán không đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản công: 

142.060.000 đồng (trong đó, Gói thầu Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị y tế: 

22.100.000 đồng; Gói thầu Cải tạo, sửa chữa Khu khám, điều trị ngoại trú và 

Khối kỹ thuật nghiệp vụ: 119.960.000 đồng). 

II. Biện pháp xử lý thuộc lĩnh vực hành chính và lĩnh vực khác 

1. Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 11 Nghị 

định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, 

thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

2. Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

Việc xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ tại đơn vị; chi hoạt động 

truyền thông dân số; việc chia nhỏ gói thầu để thực hiện các hình thức lựa chọn 

nhà thầu như chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu, làm giảm đi tính cạnh tranh 

trong đấu thầu; việc xây dựng kế hoạch và tổ chức mua sắm vật tư tiêu hao y tế, 

hóa chất, sinh phẩm. 

3. Tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm một số nội dung kiến 

nghị tại khoản 2 nêu trên; làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan 

trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, đã dẫn đến một số sai phạm như 

đã nêu tại Kết luận thanh tra; xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền (nếu đến 

mức phải kỷ luật).  

II. Thời gian thực hiện các kiến nghị về biện pháp xử lý  

Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy chịu trách nhiệm hoàn thành các nội dung 

kiến nghị về biện pháp xử lý nêu tại Kết luận này, báo cáo kết quả thực hiện về 

Sở Y tế trước ngày 15/01/2022./. 

 

 
 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- TTYT huyện Kon Rẫy; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TTrS. 

GIÁM ĐỐC 
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